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Lütfen okuyun ve tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın.  

Önemli Güvenlik Talimatları
Bataryayı yutmayınız, kimyasal yanma tehlikesi. Bu ürünle beraber gelen kumanda bir 
düğme pile sahiptir. Düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanmalara sebep 
olabilir ve ölüme yol açabilir.  Yeni ve eski pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Eğer pil 
bölümü güvenli bir şekilde kapanmazsa kumandayı kullanmayın ve çocuklardan uzak 
tutun. Eğer pillerin yutulduğundan veya vücudun içindeki bir yere yerleştirildiğinden 
şüpheleniyorsanız hemen tıbbi yardım alın. Patlama, yangın veya kimyasal yanma riskini 
önlemek için pilleri değiştirirken dikkatli olun ve sadece bir acenta tarafından (e.g., UL) 
onaylanmış CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil ile değiştirin. Kullanılmış pilleri doğru 
bir şekilde ve hızlı bir şekilde atın. Yeniden şarj etmeyin, parçalara ayırmayın, 100° C 
üstüne ısıtmayın veya yakmayın.

1. Bu talimatları okuyun.

2. Bu talimatları saklayın.

3. Tüm uyarılara dikkat edin.

4. Tüm talimatlara uyun

5. Cihazı su yakınında kullanmayın.

6. Kuru bir bezle temizleyin.

7. Havalandırma açıklıklarını bloke etmeyin. Üreticinin talimatları doğrultusunda kurulum
yapın.

8. Isı kaynakları, radyatör, ocak, veya ısı üreten diğer techizatların (amplifikatörler dahil olmak
üzere) yakınına kurulum yapmayınız.

9. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.

10. Sadece ürünle beraber satılan veya üretici tarafından belirtilen çekçek, stand, tripod, braket,
veya masa ile kullanınız. Bir çekçek kullanıldığında çekçek/aparat kombinasyonunu hareket
ettirirken devrilmelerden kaynaklanabilecek yaralanmalara engel olmak için dikkatli olun.

11. Yıldırım fırtınaları veya uzun süre kullanılmadığı durumlarda ürünü fişten çekiniz.

12. Tüm onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Güç kablosunun veya fişinin zarar
görmesi, cihazın üstüne sıvı dökülmesi veya içine cisim girmesi, ürünün yağmura veya neme
maruz kalası, normal çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi,cihazın herhangi bir şekilde
hasar görmesi durumunda servise götürülmesi gerekir.
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UYARILAR
Bu sembol ürün içinde elektrik şoku riski taşıyan yalıtılmamış, tehlikeli voltaj olduğu 
anlamına geliyor. 

Bu sembol bu kılavuzda önemli operasyon ve bakım direktifleri olduğu anlamına gelir.

Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için 
uygun degildir.

Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalısmasını nasıl 
etkileyebilecegi konusunda emin degilseniz bu durumu doktorunuza danısın.

• Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü yağmur veya neme maruz
BIRAKMAYIN.

• Ürünün damlama veya sıçramaya maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu
kapların ürünün üzerine koyulmasına izin VERMEYİN.

• Cihazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanan mum gibi
çıplak ateş kaynakları KOYMAYIN.

• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.

• Bu ürünle beraber bir güç dönüştürücü KULLANMAYIN.

• Bu ürünle beraber gelen hoparlör kablosu ve bağlantı kabloları duvar-içi montaj için uygun
değildir. Duvar-içi montaj için doğru kablo tipi için lokal bina yönetmeliğinizi kontrol edin.

• Şebeke fişi veya bir cihaz fişi veya prizi bağlantıyı kesme cihazı olarak kullanılıyorsa bağlantı
kesme cihazı çalışır bir şekilde hazır olmalıdır.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用 
2000 metreden az yüksekliklerde kullanın.

• Bu ürünü duvara monte etmek için sadece bu donanımı kullanın: Bose Soundbar Wall Bracket

• Sağlam olmayan veya, elektrik kabloları veya su boruları gibi, arkasında tehlike gizlenmiş
yüzeylere monte etmeyin. Braketin montajından emin değilseniz profesyonel bir montaj
elemanına başvurun. Braketin lokal bina yönetmeliklerine uygun monte edildiğinden emin
olun.

• Havalandırılma gereksinimlerinden dolayı Bose ürünün duvar boşluğu veya kapalı bir kabin
gibi kapalı bir alanda konuşlandırılmasını önermez.

• Ürünü veya braketi, şömine, radyatör, veya ısı üreten (amplifikatörler dahil olmak üzere) diğer
cihazlar gibi, bir ısı kaynağı yanına yerleştirmeyin veya kurmayın.

• Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.
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NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15’e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına 
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre monte edilmemesi ve 
kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve radyo 
bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana 
gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite 
neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da 
daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:
• Alıcı anteninin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.

• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

• Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.

• Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar 
kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf Industry Canada lisansı ile 
uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır 
ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her 
paraziti kabul etmek zorundadır.
Bu cihaz verici ve bedeniniz arasında en az 20 cm olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
5150 - 5250 MHz bandında çalışacak olan bu cihaz aynı kanalı kullanan diğer cihazlara karışımı 
engellemek için sadece iç mekanlarda kullanılmalıdır.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diger uygulanabilir AB 
direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu oldugunu beyan eder. 
Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Avrupa için:
Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası:

Bluetooth: Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP’den az

Düsük Enerji Bluetooth: Maksimum spektral güç yogunlugu 10 dBm/MHz EIRP’den az EIRP.

Ürün, Enerjiye Dayalı Ürünler için Ekotasarım Gereksinimleri Direktifi 2009/125/EC ile uygun 
olarak, takip eden norm(lar) veya doküman(lar) ile uygundur: Regülasyon (EU) No. 801/2013 ile 
değiştirilmiş olarak Regülasyon (EC) No. 1275/2008.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi
Güç Modları

Bekleme Modu Ağda Bekleme

< 0.5 W Bluetooth® < 2.0 W

< 2.5 saat 2 20 dakika

Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 
230V/50Hz girişte

Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği 
süre

Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları 
bağlanmış, tüm kablosuz ağ portları aktif 
edilmiş şekilde 230V/50Hz girişte güç 
tüketimi

N/A < 2.0 W

Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme 
prosedürleri. Tüm ağların devre dışı 
bırakılması, bekleme modunu etkinleştirir.

Bluetooth: Eşleştirme listesini temizleyerek ve Bluetooth 
düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutarak devre dışı 
bırakın. Bir Bluetooth kaynağı ile eşleştirerek etkinleştirin.

MEVZUAT BİLGİSİ

http://www.Bose.com/compliance
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Bu sembol ürünün ev atığı olarak  atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama 
tesisine verilmelidir. Usülüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan 
sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle 
ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız 
mağazayla iletişime geçin.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği

Madde XII
“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin 
verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo 
frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil 
orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV
Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi 
engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında 
bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal 
iletişim, Telekomünikasyon Kanunu’na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan 
gelecek müdahelelere açık olmalıdır.

Şarj edilebilir lityum-iyon bataryayı üründen ÇIKARMAYIN. Pilin çıkarılması için yerel Bose 
bayinizle veya diğer bir kalifiye profesyonelle iletişime geçin.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın 
Model ve seri numaraları, hoparlörün alt kısmında bulunmaktadır.

Seri numarası: __________________________________________________________________

Model numarası: ________________________________________________________________

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. 
https://global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

MEVZUAT BİLGİSİ

http://global.Bose.com/register
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Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri
Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler

Parça adı Kurşun
(Pb)

Cıva 
(Hg)

Kadmiyum 
(Cd)

Hekzavalan 
(CR(VI))

Polibromlu 
Bifeniller 

(PBB)

Polibromlu 
Difenil Eter 

(PBDE)
PCBler X O O O O O

Metal Parçalar X O O O O O

Plastik Parçalar O O O O O O

Hoparlörler X O O O O O

Kablolar X O O O O O

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli 
maddenin, GB/T 26572’deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.

X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik 
veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572’deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu
Ekipman adı: Aktif Hoparlör, Tip tanımı: 431974

Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri

Birim Kurşun
(Pb) Cıva (Hg) Kadmiyum 

(Cd)

Hekzavalan 
 krom (Cr+6)

Polibromlu 
bifeniller 

(PBB)

Polibromlu 
difenil eter

(PBDE)

PCBler - ○ ○ ○ ○ ○
Metal Parçalar - ○ ○ ○ ○ ○
Plastik Parçalar ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hoparlörler - ○ ○ ○ ○ ○
Kablolar - ○ ○ ○ ○ ○
Not 1:  “○” kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığın referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.
Not 2: “−” kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “0” 2010 veya 
2020’dir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Şangay) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Çin 
(Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei 
City 104, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas 
de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545
Güç Ünitesi: 100-240 V 1 50/60 HZ, 36W

Model Numarası: 431974

CMIIT ID hoparlörün arkasındaki ürün etiketinde bulunmaktadır.

MEVZUAT BİLGİSİ
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Güvenlik Bilgileri
 Bu ürün yazılıma sahiptir. Bose, ürünün işlevlerini etkileyen güvenlik sorunlarını 
gidermek için olanlar dahil olmak üzere, zaman zaman güncellemeler gönderebilir. Sahip 
olduğunuz ürünlere bu güncellemeleri uygulamanız sizin sorumluluğunuzdadır, ve Bose 
müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek erişebilirsiniz, ziyaret edin: worldwide.Bose.com/
contact 

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose
Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir. Diğer tescilli 
markalar ve ticari isimler sahiplerine aittir.

Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Labratories'in tescilli 
            markalarıdır.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, ve HDMI logosu 
HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Bass Module, Bose Soundbar Wall Bracket, ve Bose TV Speaker Bose 
Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Bose Corporation Merkezi: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden 
üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

YASAL BİLGİ

http://worldwide.Bose.com/contact
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FreeRTOS Kernel V10.0.1

Telif Hakkı (TH) 2017 Amazon.com, Inc. veya iştirakları.   Bütün Hakları Saklıdır.

Bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantosyan dosyalarını ("Yazılım") edinen herhangi birine, kısıtlama 
olmadan Yazılım ile ilgili olarak, sınırlama olmadan Yazılım'ın kopyalarını kullanma, kopyalama, değiştirme, 
birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisanslama, ve/veya satmayı, ve Yazılım'ın temin edildiği kişilere izin vermek, 
bedelsiz olarak, aşağıdaki koşullar tabi olmak üzere, bu vesileyle izin verilmiştir.

Yukarıdaki telif hakkı uyarısı ve bu izin yazısı her kopyada veya Yazılım'ın önemli bir kısmında mevcut olmalıdır.

YAZILIM, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN, İSTER AÇIK İSTER İMA YOLUYLA, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR 
AMACA UYGUNLUK VE İHLALSİZLİK DAHİL OLMAK AMA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. BU 
YAZILIMLA ALAKALI VE ALAKASIZ VEYA YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA YAZILIMLA ALAKALI DİĞER 
KONULARDAN DOĞAN HİÇBİR HAK TALEBİ, ZARAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN, KONTRAT AKSİYONUNDA, 
HAKSIZLIK VEYA DİĞERLERİNDE, YAZARLAR VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ SORUMLU TUTULAMAZ.

http://www.FreeRTOS.org

http://aws.amazon.com/freertos

Heatshrink-0.4.1

Telif Hakkı (TH) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Bu yazılımın herhangi bir amaç için bir ücret olsun omasın, yukarıdaki telif hakkı uyarısı ve bu izin yazısı her kopyada 
mevcut olacak şekilde, kullanım, kopyalama, değiştirilme, ve/veya dağıtma izni bu vesileyle verilmiştir.

YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR VE YAZAR YAZILIMLA İLGİLİ, BELİRTİLMİŞ OLMAYAN TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE  
AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDER. BU YAZILIMIN KULLANILMASI 
VEYA PERFORMANSINDAN DOLAYI DOĞAN HİÇBİR ÖZEL, DİREKT, İNDİREKT, VEYA BAĞLI OLAN ZARARLARDAN 
VEYA KULLANIM, DATA VEYA KAR KAYIPLARINA DAYALI ZARARLARDAN, KONTRAT AKSİYONUNDA, İHMAL VEYA 
DİĞER HAKSIZ FİİLDE OLMAK ÜZERE, YAZARLAR SORUMLU TUTULAMAZ.

LİSANS AÇIKLAMALARI
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İÇİNDEKİLER
Aşağıdaki parçaların mevcut olduklarından emin olun:

Bose TV Speaker

Bose TV Speaker uzaktan 
kumandası (piller içindedir)

Güç kablosu*

Optik kablo

* Birden fazla güç kablosuyla gelebilir. Kendi bölgenize uygun kabloyu kullanın.

NOT: Cihazın herhangi bir kısmı zarar görmüşse kullanmayın. Tescilli Bose
           bayinizle veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçiş. 

           Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/TVS

KUTUDA NE VAR?

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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ÖNERİLER
• Hoparlörü metal kabinlerin, diğer audio/video cihazlarının, ve direkt ısı

kaynaklarının dışına ve uzağına yerleştirin.

• Hoparlörünüzü ön tarafı odaya bakacak şekilde direkt olarak TV'nizin altına
(tercihen) veya üstüne yerleştirin.

• Hoparlörü kauçuk ayakları üstünde sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Uygun
destek için her ayak da yüzeyde olmalıdır. Titreşimler, özellikle mermer, cam, veya
yüksek derecede cilalanmış ahşap gibi pürüzsüz yüzeylerde, hoparlörün hareket
etmesine neden olabilir.

• Eğer hoparlörü bir rafa veya TV standına yerleştirirseniz optimal ses kalitesi içi
hoparlörün ön kısmını rafın veya standın en ön ucuna gelecek şekilde yerleştirin.

• Hoparlörün arka tarafını diğer yüzeylerden en az 1 cm uzakta tutun. Bu taraftaki
portların bloke olması ses kalitesini etkileyecektir.

• Yakında bir şebeke prizinin olduğundan emin olun.

• Kablosuz parazitlere engel olmak için diğer kablosuz çihazları hoparlörden 0.3 - 0.9
metre uzakta tutun.

• En iyi ses kalitesi için hoparlörü kapalı bir kabin veya köşeye çapraz olarak
yerleştirmeyin.

• Hoparlörün üstüne herhangi bir obje koymayın.

UYARI: Kullanırken hoparlörü önü, arkası, veya üstü üstünde YERLEŞTİRMEYİN.

HOPARLÖR YERLEŞİMİ
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HOPARLÖRÜ DUVARA MONTE
Hoparlörü duvara monte edebilirsiniz.Bose Soundbar Duvar Askı Aparatını satın 
almak için tescilli lokal Bose bayinizle iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/TVS

UYARI: Hoparlörü monte etmek için başka bir donanım KULLANMAYIN.

Duvara monte için ses ayarı
Kumandada Diyalog modu butonuna 5  hoparlördeki TV ışığı turuncu yanıp sönene 
kadar 5 saniye kadar basılı tutun.

HOPARLÖR YERLEŞİMİ

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS
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KABLO OPSİYONLARI
TV'nizi hoparlörünüze iki opsiyondan birini kullanarak bağlayın.

• Opsiyon 1: Optik

• Opsiyon 2: HDMI ARC (beraberinde gelmez)

NOTLAR: 

• TV’nizin HDMI ARC veya Audio Return Channel girişlerini kullanmak TV
kumandanızı kullanarak hoparlörün güç, volüm ve sessize alma fonksiyonlarını
kontrol etmenizi sağlar.

• TV'nizin Optik veya HDMI girişleri yoksa sayfa 33'teki "Alternatif Kurulum"
bölümüne bakın.

1. TV'nizin arkasında Audio OUT (optik) veya HDMI IN giriş panellerini bulun.

NOT: TV’nizin giriş paneli gösterildiği gibi gözükmeyebilir. Girişin şekillerini bulun.

HDMI ARC  Optik

VEYA

2. Ses kablosunu seçin.

HOPARLÖR KURULUMUHOPARLÖR YERLEŞİMİ

(beraberinde gelmez)
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HOPARLÖRÜ TV'NİZE BAĞLAYIN

Opsiyon 1: Optik
1. Optik kablonun her bir ucunda bulunan koruma kapaklarını çıkarın.

UYARI: Optik kablonun her iki tarafındaki koruma kapaklarını çıkardığınızdan emin 
olun. Koruma kapağı çıkarılmadan veya yanlış bir şekilde girişe bağlanılmaya 
çalışılırsa girişe veya kablo ucuna zarar verilebilir.

2. Kablonun bir ucunu TV’nizin Optical OUT girişiyle aynı hizaya getirin ve dikkatlice
bağlayın.

3. Optik kablonun ucunu Bose logosu aşağı bakacak şekilde tutun.

4. Kablonun diğer ucunu hoparlörün OPTICAL IN girişiyle aynı hizaya getirin ve
dikkatlice bağlayın.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

NOT: Girişin kablo ucu bağlandığında içeri doğru dönecek menteşeli bir kapısı 

vardır.  

5. Kablo ucunu bir klik duyana veya hisseden kadar sıkıca girişe doğru itin.

HOPARLÖR YERLEŞİMİ



1 6  | T R

Opsiyon 2: HDMI ARC (beraberinde gelmez)
1. HDMI kablosunun bir ucunu TV’nizin HDMI ARC girişine bağlayın..

NOT: Eğer TV'nizin HDMI ARC veya Audio Return Chennel girişlerine

bağlanmazsanız, hoparlörünüzden ses alamazsınız. Eğer TV'nizin HDMI ARC girişi

yoksa, ürünle gelen optik kabloyu kullanarak (bkz. sayfa 15) hoparlörünüzü bağlayın.

2. Kablonun diğer ucunu hoparlördeki HDMI IN girişine bağlayın.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

HOPARLÖR KURULUMU
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HOPARLÖRÜ GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLAYIN

1. Güç kablosunu hoparlörün arkasındaki  1 POWER girişine bağlayın.

2. Kablonun diğer ucunu şebeke elektriğine bağlayın.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

1

2

Hoparlör çalışır, ve bir ton duyarsınız.

HOPARLÖR KURULUMU
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TV HOPARLÖRLERİNİZİ KAPATIN
Bozuk ses duymamak için, TV'nizin hoparlörlerini kapatın. Daha 

fazla bilgi için, TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın.

İPUCU: Ses ayarları genellikle TV menüsünde bulunur.

SESİ KONTROL EDİN
1. TV'nizi çalıştırın.

2. Eğer bir kablolu/uydu kutusu veya diğer bir ikincil bir kaynak kullanıyorsanız:

a. Bu kaynağı çalıştırın.

b.  Doğru TV kaynağını seçin.

3. Hoparlörü çalıştırın (bkz. sayfa 20).

Hoparlörden ses geldiğini duyarsınız.

4. Hoparlör kumandasında A butonuna basın.

TV hoparlörlerinden veya hoparlörden ses geldiğini duymazsınız.

NOT: Hoparlörden ses geldiğini duymazsanız veya TV hoparlörlerinizden ses 

geldiğini duyarsanız, sayfa 37'ye bakın.

HOPARLÖR KURULUMU
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UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI
Hoparlörü ve Bluetooth ayarlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın. 

Volüm arttır (bkz. sayfa 22)

Volüm azalt (bkz. sayfa 22)

Bluetooth butonu (bkz. sayfa 27)

Güç butonu (bkz. sayfa 20)

Diyalog modu (bkz. sayfa 23)

TV butonu (bkz. sayfa 23)

Bas sesini ayarla (bkz. sayfa 25)

Sesi kapatma/Sesi açma 
(bkz. sayfa 22)

HOPARLÖR KONTROLÜ
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Güç
Hoparlörü açmak ve kağamak için kumanda üstündeki Güç butonuna I 
basın.

Açıldığında hoparlör en son aktif olan kaynağa geçer.

NOTLAR: 

• Hoparlörü şebeke elektriğine bağladığınızda hoparlör otomatik olarak açılır.

• Hoparlörü ilk kez çalıştırdığınızda hoparlör TV g kaynağına geçer.

HOPARLÖR KONTROLÜ
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Otomatik-uyanma
Hoparlörü herhangi bir ses sinyali aldığında açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik-uyanma  ve varsayılan güç ayarı arasında geçiş yapmak için bir ton duyana 
kadar ve hoparlör üstündeki TV ve Bluetooth ışığı 3 kez turuncu yanıp sönene kadar 
kumandada Güç butonuna I basılı tutun.

HOPARLÖR KONTROLÜ
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Volüm

FONKSİYON NE YAPMALI

Volüm arttır
H butonuna basın.

NOT:  Volümü hızlıca açmak için, H butonuna basılı tutun.

Volüm azalt
z butonuna basın.

NOT:  Volümü hızlıca azaltmak için, z butonuna basılı tutun.

Sessize al / 
Sesi geri aç

A butonuna basın.

Sessize alındığında, mevcut kaynağın hoparlör üstündeki ışığı (TV veya 
Bluetooth)  ses geri açılana kadar beyaz yanıp söner (bkz. sayfa 31).

İPUCU:  H butonuna basarak da oynatımı devam ettirebilirsiniz.

HOPARLÖR KONTROLÜ
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Kaynaklar
Kumandanızı kullanarak TV ve Bluetooth bağlantılarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir kaynağı kontrol etmek için kontrol etmek istediğiniz kaynağın (TV butonu O 
veya Bluetooth butonu l) butonuna basın.

HOPARLÖR KONTROLÜ
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DİYALOG MODU
Diyalog modu sistemin ses balansını ayarlayarak filmlerde, TV programlarında ve 
podcastlerde diyalogların ve vokallerin netliğini arttırır.

Diyalog modu ve varsayılan ses ayarları arasında geçiş yapmak için kumandada, 
Diyalog mod butonuna 5 basın.

Diyalog modu aktifken mevcut kaynak ışığı yeşil yanar (sayfa 30 bkz.)

NOT: Diyalog modunu aktif hale getirdiğinizde farklı bir kaynağa geçseniz veya
           hoparlörü kapatsanız bile mevcut kaynağınız için aktif olarak kalır. 

Bir kaynak için Diyalog modunu devre dışı bırakmak için Diyalog modu 
butonuna 5 tekrar basın.

HOPARLÖR KONTROLÜ
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BAS SESİNİ AYARLA

1. Kumandada BASS butouna basın.

Hoparlörde TV ve Bluetooth ışıkları 3 kez yanıp söner.

2. Aşağıdakilerden birini yaparak bas sesini ayarlayın:

• Bas sesini arttırmak için Volüm arttır H butonuna basın.

• Bas sesini azaltmak için Volüm azalt z butonuna basın.

Hoparlör üstündeki TV ve Bluetooth ışıkları bas ses ayarını 
göstermek için yanar.

BASS AYARI O l

2 (maksimum)

1

0 (varsayılan)

-1

-2 (minimum)

3. BASS butonuna basın.

Hoparlör mevcut bas ses ayarını kaydeder.

NOT: Diyalog ağırlıklı programlarda, haber veya söyleşi programları gibi, en
     optimal ses kalitesi için sayfa 24'teki "Diyalog Modu" konusunu inceleyin.

HOPARLÖR KONTROLÜ
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BASI SIFIRLA
Kumanda üstünde BASS butonuna basıp hoparlör üstündeki TV ve Bluetooth 
ışıkları 3 kere yanıp sönene kadar basılı tutun.

Bas ayarları orijinal fabrika ayarlarına döndürülür.

HOPARLÖR KONTROLÜ
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Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi 
mobil cihazlardan müzik çalmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik yayını yapmadan 
önce cihazı hoparlörünüze bağlamanız gerekir.

MOBİL BİR CİHAZA BAĞLAYIN

1. Kumanda üstünde, Bluetooth butonuna l basın.

Hoparlör üstündeki Bluetooth ışığı yavaşça mavi yanıp söner.

2. Mobik cihazınızda, Bluetooth özelliğini devreye alın.

İPUCU: Bluetooth menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

BLUETOOTH  BAĞLANTISI
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3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin.

Bose TV Speaker

Bağlandığınızda, bir ses duyacaksınız. Bluetooth ışığı sürekli beyaz 
yanacaktır. Bose TV Speaker mobil cihazdaki listede belirecektir.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞINI KESİN
Hoparlörle bağlantıyı kesmek için mobil cihazınızın Bluetooth menüsü kullanın.

İPUCU: Bağlantıyı kesmek için aynı zamanda mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini 
devre dışı bırakabilirsiniz.

Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak diğer her cihazın bağlantısını 
kesecektir.

MOBİL BİR CİHAZI TEKRAR BAĞLAYIN
Kumandada, Bluetooth butonuna l basın.

Hoparlör en son bağlandığı cihaza bağlanmaya çalışır. Bağlanırken, hoparlör 
üstündeki Bluetooth ışığı beyaz yanıp söner.

NOTLAR: 

• Mobil cihazınızda Bluetooth özelliği devrede olduğundan emin olun.

• Cihaz hoparlörün 9 metreden yakında olduğundan ve çalışır durumda
olduğundan emin olun.

BLUETOOTH  BAĞLANTISI
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EK BİR MOBİL CİHAZI BAĞLAYIN
Hoparlörün cihaz listesinde sekiz cihaza kadar saklayabilirsiniz, ve aynı anda aktif 
olarak iki cihaza bağlı kalabilir.

NOT: Aynı anda sadece tek bir cihazdan ses oynatabilirsiniz.

1. Kumandada, Bluetooth butonuna l basıp Bluetooth ışığı yavaşça mavi yanıp sönene
kadar basılı tutun.

2. Mobil cihazınızda, cihaz listesinden Bose TV Speaker'ı seçin.

NOT: Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin devrede olduğundan emin olun.

HOPARLÖR CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN

1. Kumandada, bir ton duyana kadar 10 saniye boyunca Bluetooth butonuna l
basın.

2. Cihazınızdaki Bluetooth listesinde Bose TV Speaker'ı silin.

Bütün cihazlar silinir, ve hoparlör bağlanmaya hazırdır (bkz. sayfa 27).

BLUETOOTH  BAĞLANTISI
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Hoparlörün ön kısmında bulunan LED ışıkları hoparlörün durumunu gösterir.

Bluetooth ışığıTV ışığı

NOT: Işıklar mevcut kaynakların en öncelikli durumunu gösterir.

BLUETOOTH DURUMU
Mobil cihazın Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

IŞIK DURUMU O l SİSTEM DURUMU

Bluetooth ışığı yavaşça 
mavi yanıp söner Bağlanmaya hazırken

Bluetooth ışığı 
beyaz yanıp söner 

Bağlanırken

Bluetooth ışığı 
beyaz yanar Bağlandığında

HOPARLÖR DURUMU
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MEDYA OYNATIM VE VOLÜM DURUMU
Medya oynatımı ve volüm kontrolü sırasındaki hoparlörün durumunu gösterir.

IŞIK DURUMU O l SİSTEM DURUMU 

TV ışığı sürekli yeşil 
yanarsa

TV için Diyalog modu 
aktiftir

Bluetooth ışığı sürekli 
yeşil yanar 

Bluetooth-bağlı cihaz 
için Diyalog modu 
devrede olduğunda

Her iki ışık da yavaşça 
beyaz yanıp söner Açılıp/Kapanırken

TV ışıkları beyaz yanıp söner TV için volüm değiştiğinde

Bluetooth ışığı beyaz 
yanıp söner 

Bluetooth-bağlı 
cihaz için volümü 
değiştiğinde

TV ışığı yavaşça  beyaz 
yanıp söner

TV sessiz moddaysa

Bluetooth ışığı yavaşça 
beyaz yanıp söner

 Bluetooth-bağlı 
cihaz için sessiz mod 
aktifse

GÜNCELLEME VE HATA DURUMU
Yazılım güncellemesi ve hata uyarılarının durumlarını gösterir.

IŞIK DURUMU O l SİSTEM DURUMU

TV ışığı turuncu 
yanıp söner Hoparlör güncellendiğinde

TV ışığı 3 kez 
turuncu yanıp söner Güncelleme bittiğinde

TV ışığı kırmızı yanıp 
söner

Hoparlör hatası -  güçten 
söküp yeniden bağlayın. 
Eğer hata devam ederse 
Bose müşteri hizmetleriyle 
iletişime geçin.

HOPARLÖR DURUMU
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AKSESUARLARI BAĞLAYIN (OPSİYONEL)
Aksesuarları hoparlörünüze 3.5 mm audio kablosu (ürünle beraber gelmez) 
kullanarak bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, aksesuarınızın kullanma kılavuzuna 
danışın.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

NOT: Bas modülünü hoparlörün arkasındaki h çıkışına bağlayın.

B girişine bağlamayın.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500
http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700
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TV'NİZİN OPTİK VEYA HDMI BAĞLANTISI YOKSA
Bazı TV'ler optik veya HDMI girişlere sahip olmazlar. TV'nizi hoparlöre bağlamak için 
alternatif bir yöntem kullanın.

PROBLEM NE YAPMALI

TV sadece analog girişe sahipse TV'nizi 3.5 mm'den RCA stereo kablo (ürünle beraber 
gelmez) kullanarak bağlayın. “TV'nizin sadece analog 
çıkışı varsa.” bölümünü inceleyin.

TV sadece kulaklık girişine 
sahipse

TV'nizi 3.5 mm stereo kablo (ürünle beraber verilmez) 
kullanarak bağlayın. Sayfa 34'deki “TV'nizin sadece 
kulaklık çıkışı varsa" bölümünü inceleyin.

TV'nizin sadece analog çıkışı varsa
Eğer TV'niz sadece analog girişlere (kırmızı ve beyaz) sahipse, hoparlöre bağlamak 
için 3.5 mm'den RCA stereo'ya kablo (ürünle beraber verilmez) kullanın.

1. Henüz yapmadıysanız, TV'nizi hoparlörden sökün.

2. RCA analog kabloyu TV'nizdeki Audio OUT RCA (kırmızı ve beyaz) girişlerine
bağlayın.

3. Stereo uçlarını hoparlörün B girişine bağlayın.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

R

L

ALTERNATİF KURULUM
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TV'nizin sadece kulaklık çıkışı varsa
Eğer TV'nizin sadece kulaklık çıkışı varsa, hoparlörü bağlamak için 3.5 mm stereo 
kablo (ürünle beraber verilmez) kullanın.

1. 3.5 mm kablonun bir tarafını TV kulaklık çıkışına bağlayın.

2. Kablonun diğer tarafını B girişine bağlayın.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

3.5 mm

3. TV hoparlörünüzün açık olduğundan emin olun.

Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanma kılavuzunu

inceleyin.

4. Hoplörünüzden optimal volüm kontrolünden emin
olmak için:

a. TV'nizin volümünü yüzde 75'e ayarlayın.

b. Hoparlör volümünü hoparlör kumandasını
kullanarak belirleyin.

ALTERNATİF KURULUM
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KUMANDA PİLLERİNİ DEĞİŞTİRİN

1. Demir para kullanarak, pil kompartman kapağını sola doğru (saatin ters yönüne)
çevirin, ve kapağı kaldırın.

2. Yeni pili düz tarafı üste gelecek şekilde, + sembolü üste gerelek, yerleştirin.

NOT: Sadece kuruluşlar tarafından onaylanmış (UL gibi) CR2032 veya DL2032 3-volt 
lityum pil kullanın. 

3. Kapağı yerine yerleştirin ve kitlemek için sağa doğru (saat yönünde) tçevirin.

KORUMA VE BAKIM
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HOPARLÖRÜ TEMİZLEYİN
Hoparlörün dış yüzeyini yumuşak kuru bir bezle silin.

UYARILAR: 

• Hoparlörün üstüne veya herhangi bir deliğine su dökülmesine izin
VERMEYİN.

• Hoparlörün içine hava ÜFLEMEYİN.

• Hoparlörü temizlemek için elektrikli süpürge KULLANMAYIN.

• Hoparlörün yakınında herhangi bir sprey KULLANMAYIN.

• Alkol, amonyak, veya aşındırıcı içeren çözücü, kimyasal veya temizleme
solüsyonu KULLANMAYIN.

• Deliklerden içeri herhangi bir obje girmesine izin VERMEYİN.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/TVS

SINIRLI GARANTİ
Hoparlör sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için 
global.Bose.com/warranty adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. 
Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

KORUMA VE BAKIM
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ÖNCE BUNLARI DENEYİN
Hoparlörle bir problem yaşarsanız:

• Hoparlörün aktif bir şebeke prizine bağlı olduğundan emin olun.

• Kabloları korumaya alın ve bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.

• Durum ışığını kontrol edin (bkz. sayfa 30).

• Hoparlörü olası parazit kaynaklarından (kablosuz yönlendiriciler, kablosuz
telefonlar, televizyonlar, mikrodalga fırınlar, vs.) 0.3 – 0.9 m uzağa yerleştirin.

• Hoparlörü yerleşim direktiflerine göre yerleştirin (bkz. sayfa 12).

DİĞER ÇÖZÜMLER
Eğer sorununuzu çözemezseniz, aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler 
için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose 
müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

SEMPTOM ÇÖZÜM

TV'nizde HDMI ARC 
veya  optik giriş 
yok

TV'nizi hoparlöre bağlamak için alternatif bir yöntem kullanın 
(bkz. sayfa 33).

Hoparlör çalışmıyor

Güç kablosunu farklı bir şebeke prizine bağlayın.

Hoparlörü çalıştırmak için kumandayı kullanın (bkz. sayfa 20).

Güç kablolarını hoparlörden ve opsiyonel bas modülünden sökün, 
30 saniye bekleyin, ve aktif bir şebeke prizine sıkıca bağlayın.

Uzaktan kumanda 
doğru çalışmıyor 
veya hiç çalışmıyor

Pili değiştirin (bkz. sayfa 35).

Kumandanın hoparlörün 6 m) yakınında olduğundan emin olun. 

Kumanda ve hoparlör arasında bir engel olmadığından emin 
olun.

Hoparlör üstünde doğru kaynak ışığının yanıp yanmadığını 
görmek için kumanda volüm butonuna basarak doğru kaynağın 
seçili  olduğundan emin olun.

SORUN GİDERME
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Hoparlörden kesik 
kesik veya hiç ses 
gelmediğinde

Eğer TV veya the Bluetooth ışığı yanıp sönüyorsa, hoparlörün sesi 
kapalıdır. Hoparlörün sesini aktive etmek için Sessiz butonuna A 
basın.

Mobil cihazınızın sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Hoparlördeki (bkz. sayfa 22) veya mobil cihazınızdaki volümü arttırın.  

Farklı bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 23).

Farklı bir uygulamadan veya müzik servisinden ses oynatın.

Mobil cihazınızı yeniden başlatın.

Uyumlu bir  Bluetooth mobil cihaz kullandığınıza emin olun.

Bluetooth kulaklıklarını hoparlöre bağlayamazsınız.

Hoparlörün HDMI kablosunun TV'nizde HDMI ARC (Audio Return 
Channel) yazan, standart HDMI olmayan, bir girişe bağlı olduğundan 
emin olun. Eğer TV'nizin HDMI ARC girişi yoksa, hoparlörünüzü optik 
kablo kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 14).

Eğer hoparlör TV'nize HDMI ARC girişiyle bağlıysa,  TV'nizdeki sistem 
menüsünde Consumer Electronics Control (CEC) aktif olduğundan 
emin olun. TV'niz CEC özelliğine farklı bir isim verebilir. TV'nizin 
kullanma kılavuzuna bakın.

TV'nizi kapatın,  hoparlörün HDMI kablosunu TV'nizin HDMI ARC 
girişinden sökün ve yeniden takın. TV'nizi çalıştırın.

Optik kabloyu Output veya OUT girişne bağlayın, Input veya IN değil. 
Güç kablolarını hoparlörden ve opsiyonel bas modülünden sökün,  30 
saniye bekleyin,  ve aktif bir şebeke prizine sıkıca bağlayın.

Bas modülünden 
ses gelmediğinde

Bas modülünüzün güce bağlı olduğundan emin olun.

Bas modülünün hoparlörün arkasındaki h çıkışına bağlı 
olduğundan emin olun.

Bas modülünüzün hoparlörle uyumlu olduğundan emin olun (bkz. 
sayfa 36).

Bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 25).

Farklı bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 23).

SORUN GİDERME
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Ses televizyondan
geliyor

Hoparlörün HDMI kablosunun TV üstünde ARC (Audio Return 
Channel) adında bir girişe girildiğinden emin olun. Eğer TV'niz bir 
HDMI ARC girişine sahip değilse, hoparlörü optik kablosunu 
kullanarak bağlanyın (bkz. sayfa 16).

TV hoparlörünüzü kapatın. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın.

Eğer hoparlör TV'nize HDMI ARC girişini kullanarak bağlıysa, 
Consumer Electronics Control (CEC) ayarının TV sistem menüsünde 
devrede olduğundan menuemin olun. TV'niz CEC özelliği için başka 
bir isim kullanıyor olabilir. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın.

Hoparlörünüzün HDMI kablosunu TV'nizin HDMI ARC girişinden 
ayırın ve tekrar bağlayın.

TV'nizin volüm seviyesini en düşük seviyeye indirin.

Hoparlörü hem HDMI kablosunu (bkz. sayfa 16) hem de 
optik kablosunu (bkz. sayfa 17) kullanarak bağlayın.

Kötü veya 

Mevcutsa farklı kaynakları deneyin.

TV'nizin surround ses çıkışı verebildiğinden emin olun. TV'nizin 
kullanma kılavuzuna bakın.

Eğer ses farklı bir cihazda oynatılıyorsa o cihazın volümünü azaltın.

TV hoparlörünüzü kapatın. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın.

Eğer hoparlör duvara monte edilmişse, kumandanızı kullanarak 
sesi ayarlayın (bkz. sayfa 13).

Hoparlör ve kaynak 
aynı anda açılıp 
kapanmıyor

Kumandada senkronize olmayan kaynağın kaynak butonuna 
basın.

Kaynağı açıp kapamak için Güç butonuna I basın.

Hoparlör Bluetooth 
cihazına bağlanmıyor

Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini kapatıp açın. Bluetooth 
listesinden hoparlörü silin. Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 27).

Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 29).

Uyumlu bir Bluetooth mobil cihaz kullandığınızdan emin olun.

Bluetooth kulaklıklarınızı hoparlöre bağlayamazsınız.

Hoparlörü mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin. Tekrar 
bağlayın. (bkz. sayfa 27). 

Hoparlör cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 29). Tekrar 
bağlayın (bkz. sayfa 27). 

bozuk ses

SORUN GİDERME
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